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TILL DIG SOM SKA PÅ
BYGGNADSVÅRDSLÄGER

I SOMMAR

I den här brochyren finns lite 
praktisk information till dig som ska åka 
på något av våra byggnadsvårdsläger 

i sommar. Här står bland annat om 
ankomst- och avfärdstider, mat & logi, 
nödvändig utrustning, säkerhetsfrågor, 

villkor för avbeställning och 
kontaktuppgifter till dina 

lägerledare.

Om du har några frågor om det här 
innehållet, din anmälan eller betalnings-

förfarandet är du välkommen att kontakta 
Byggnadsvårdsföreningens kansli. Undrar 

du någonting gällande själva lägrets 
innehåll, gör du bäst i att kontakta någon 

av dina lägerledare, kontaktuppgifter 
hittar du lite längre fram!

Hej!
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När du läser det här bör du ha anmält 
dig till ett, eller flera, av våra byggnads-
vårdsläger. För att anmälan ska vara 
giltigt ska den ha gjorts genom att du fyllt 
i formuläret på vår hemsida och därefter 
fått ett e-post med en bekräftelse på din 
anmälan. Du behöver även vara medlem i 
Byggnadsvårdsföreningen för att kunna 
delta på våra läger.

Om du känner igen dig såhär långt är det 
bara att fortsätta läsa. I annat fall bör du 
höra av dig till oss!

En tid efter din anmälan kommer du att få 
en faktura från Svenska byggnadsvårds-
föreningen. Den avser en administrativ 
avgift och motsvarar 10% av den totala 
lägeravgiften. Det som sedan återstår, det 
vill säga resterande 90%, betalar du 
direkt till lägerarrangören. Vad som 
gäller för just ditt läger kan du läsa på 
sista sidan. Deltagaravgiften för våra 
läger ser ut såhär:

• Medlem 4450 kr
• Studerande medlem 3 600 kr

Som nämnt ovan så behöver du vara 
medlem i Byggnadsvårdsföreningen för 
att kunna delta. Välkommen till dig som 
nu blivit det för första gången! I ditt 
medlemskap ingår, förutom rabatterade 
priser i byggnadsvårdsbutiker och på 
våra arrangemang, också en massa 
annat kul. Bland annat vår tidskrift 
Byggnadskultur, inbjudan till olika 
arrangemang och fri rådgivning via 
våra länsombud.  
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VÄLKOMMEN TILL ÅRÅS SÄTERI

Årås Säteri ligger i Ulricehamns kommun, 
på gränsen mellan Västra Götaland och 
Jönköpings län. Säteriet har under många 
år fått förfalla men togs 2011 över av 
Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn som 
sedan dess restaurerar det en gång så ståt-
liga säteriet. I år arrangerar vi det åttonde 
i raden av uppskattade och framgångsrika 
byggnadsvårdsläger på platsen.

Till säteriet hör, utöver huvudbyggnaden 
med ursprung i 1400-talet, också flera 
flyglar och en kvarn som rustats upp till 
bydegård. Under sommarens byggnads

Under sommarens byggnadsvårdsläger 
på Årås får du teoretisk och praktisk
handledning i följande moment:

• Renovering av träfasad,
fönsteromfattningar och dörrar

• Fönsterrenovering
• Lerklining av timmerväggar
• Arbete med kalkbruk
• Putsning av fasad
• Vid dåligt väder: fogning av

kallmur
• Tillredning av rödfärg

Utöver hantverksmomenten arrangeras 
även utflykter och föredrag.

DEN 21 JUNI - 2 JULI 



DINA LÄGERLEDARE

GÖRAN NYMAN

TELEFONNUMMER 
0725 61 03 19

E-POSTADRESS
lg.nyman@gmail.com

ARNE HVIT

TELEFONNUMMER 
0705 39 03 28

E-POSTADRESS
arne.hv@telia.com



ANKOMST 
Rekommenderad ankomst är söndag den 
21 juni kl 16.00. Efter inkvartering äter vi 
en gemensam välkomstmåltid samtidigt 
som vi passar på att presentera 
lägerledarna och vår värdinna på Årås. 
På måndag morgon kl 08.00 startar 
lägret med presentation av årets 
handledare, genomgång av programmet 
och gruppindelning. 

AVRESA 
Torsdag den 2 juli på kvällen efter 
gemensam måltid. Möjlighet till 
övernattning till fredag finns då frukost 
serveras. Skjuts till Mullsjö station, för de 
som åker tåg, kan ordnas av 
lägerledningen.

KOMMUNIKATION
Om du väljer att åka med bil finns tydliga 
vägbeskrivningar på www.araskvarn.nu. 
För resa med tåg åker du till Mullsjö sta-
tion, kontakta lägerledare för hämtning.

MAT
Lunchen serveras i kvarnen och lagas av 
vår värdinna. Kvällsmålet tillreds i matlag 
av deltagarna själva, kom ihåg att ange 
eventuell specialkost i din anmälan.

LOGI
Lägerdeltagarna bor på Årås eget 
vandrarhem i två- eller fyrbäddsrum. 
Boendet ligger på området, ca 50 meter 
från herrgården. Kuddar och täcken 
finns, sänglinne och handduk ingår. 
Tvättstuga och kök finns att tillgå. Wi-fi 
finns även tillgängligt. Cyklar går att 
låna och badplatsen ligger inom 
gångavstånd.

UTRUSTNING ATT TA MED  
Skyddsskor med spikskydd, handskar, 
skyddsglasögon, hammare och tumstock.



LÄGERAVGIFTEN
En anmälningsavgift om 10% betalas till 
Svenska byggnadsvårdsföreningen enligt 
den faktura som du vid det här laget bör 
ha mottagit. Resterande belopp betalas 
till Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn, 
enligt separat faktura.

AVBESTÄLLNING
Att tvingas avboka sin plats på lägret 
är aldrig roligt, men ibland nödvändigt. 
Det medför dock alltid merarbete och 
kostnader för oss och de lokala läger-
arrangörerna. Av den anledningen har 
vi vissa villkor för avbeställningen, vilka 
du godkände när du genomförde din 
anmälan på vår hemsida.

Kom ihåg att omgående kontakta vårt 
kansli om du vill göra en avbeställning.

AVBESTÄLLNINGSVILLKOR 
Avbeställning tidigare än 30 dagar före 
lägerstart - deltagaravgift betalas åter, 
dock ej anmälningsavgift.

Avbeställning senare än 30 dagar före, 
men 14 dagar före lägerstart - 50% av 
den totala lägeravgiften återbetalas, 
dock ej anmälningsavgift.

Avbeställning 14 dagar eller senare, före 
lägerstart - deltagaravgiften betalas ej 
åter. Vid sjukdom där deltagaren kan 
uppvisa läkarintyg görs undantag. 
Anmälningsavgiften återbetalas dock ej.

KONTAKT
Josefina Fogelin
josefina.fogelin@byggnadsvard.se 
08 30 67 85.




